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Решения
EURAXESS Links

“EURAXESS – Researchers in Motion” представлява
портал към атрактивни работни места в областта на научните изследвания в Европа, както и към широка база
данни от талантливи учени от световна класа. Като подкрепя мобилността на учените, EURAXESS спомага за
утвърждаването на Европа като зона на превъзходство
в областта на научните изследвания.

EURAXESS Links предоставя информация за възможностите за работа в Европа, транснационалното сътрудничество в научноизследователскатаобластиевропейскитенаучноизследователски
политики.
Достъпен е в САЩ и Япония, предстои въвеждането му и в Китай. Членството е безплатно.
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предоставя интерактивни уеб-услуги на европейските учени, работещи в чужбина, с цел поддържане на връзката помежду им и с Европа.
На разположение са уеб-форум, база данни на
учените, уведомителни съобщения по електронната поща и електронен бюлетин и се организират редовни мрежови мероприятия за
членовете.

те
за учени

Европейското научноизследователско пространство
предоставя практически безпрецедентни възможности
не само на учените, които желаят да развият своята кариера в друга европейска държава, но и на научноизследователските организации, които търсят международни таланти.
Станете основен участник в създаването на това пространство на превъзходство, възползвайки се от възможността да работите с най-добрите учени и да имате достъп до научноизследователска база на световно ниво.
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EURAXESS Jobs

EURAXESS Services

представлява удобен инструмент за наемане на
персонал без никакви такси.

представлява мрежа от над двеста центъра в 35
европейски държави.

Като учен ще намерите богата, редовно актуализирана информация за свободни работни
места, възможности за финансиране и аспирантури в цяла Европа. С публикуването на автобиографията си, ще дадете възможност на работодателите да Ви намерят.

Като учен можете да се ползвате заедно със семейството си от услугите на тези центрове при
планиране и организиране на престоя Ви в чужда държава. Тази безплатна персонализирана
услуга ще Ви помогне да разрешите проблеми,
свързани с настаняване, визи и разрешителни
за работа, езикови курсове, училища за децата
Ви, социално осигуряване и медицинско обслужване.

Като фирма или научноизследователски институт можете да публикувате безплатно обяви за
свободни работни места и да търсите автобиографии на международни първокласни учени.
Можете също така да осъществите директен
достъп до националните портали за наемане на
персонал на 35 партньорски държави, които съдържат информация за работни позиции и възможности за финансиране в научноизследователската област, както и за персонализирани
услуги във всяка държава.
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На Ваше разположение е екип от добре информирани служители. Открийте най-близкия център от мрежата EURAXESS Services и се запознайте с някои от историите на успеха.

EURAXESS Rights

предоставя пълна информация за Хартата на
европейските учени и Кодекса на поведение за
наемане на учени.
Хартата постулира правата и задълженията на
учените, както и на научноизследователските и
финансиращите институции.
Целта на Кодекса е да гарантира еднакво отношение към всички учени в Европа и да повиши
прозрачността при тяхното наемане.
Значителен брой водещи научноизследователски институции вече са подписали Хартата и
Кодекса: открийте кои са те в раздел „Подписали страни”.
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